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En hund af ret kaliber

Jagt på Værnet

Når en opdrætter laver et kuld hvalpe håber 

vedkommende som regel på at få en eller 

ß ere af hvalpene afsat til en person, der 

gerne vil føre den frem på markprøver osv.

  Men de ß este af de hvalpe, der fødes 

bliver, for de mange racers vedkommende, 

solgt til ganske almindelige jægere. Netop 

derfor er det vigtigt, at vi ikke kun laver 

hunde til markprøver, men hunde som kan 

og vil opfylde alle de krav, som jægerne 

stiller til dem.

  Og det var helt almindelige jægere, som 

vi mødte ude på Værneengene den første 

morgen i september. Jægere der driver 

jagten med stor passion. Nogle havde siddet 

ude i sivene og ventet siden lørdag for at 

være sikre på at få den helt rigtige plads, når 

ballet åbnede mandag morgen. 

Når der tales om kontinentale og engelske 

hunde, er det ofte hundenes søg, evne til 

at Þ nde vildt og evne til at tage stand det 

drejer sig om. Men på trækjagt, som er en 

jagtform, rigtig mange jægere driver, er det 

hundenes arbejde efter skuddet, der vægtes 

højest.

  De skal arbejde under svære forhold på 

store arealer med meget tæt vegetation, blød 

bund og ofte i vand. Det kræver en hund, 

som har lært at apportere, og som synes om 

at apportere. Det kræver en hund, som har 

så stor jagtlyst, at den bliver ved og ved, så 

længe der er noget, der skal hentes hjem, 

også selv om den er ved at være træt og 

kold.

  Desuden kræves det af hundene, at de kan 

De stående jagthunde er glimrende efterskudshunde 

og løser uden problemer de fl este opgaver på træk- og 

klapjagter, men nogle steder er udfordringerne større. 

Jagthunden var med premieremorgenen på Værnen-

gene, hvor det kræver sin hund at klare apporteringen.

Tekst og foto: Anette Laursen

Det kræver sin hund at fi nde en skudt and i rørene.

Hytterne ligger i små klynger i klitterne
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forholde sig roligt når det er nødvendigt 

og det kræves, at hundene vedholdende og 

selvstændigt arbejder for at få opsamlet 

al vildt. Man kan ikke stå og skyde ænder 

samtidig med, at man skal dirigere hunden 

rundt, det skal den selv kunne klare.

  Det kan da godt være, at vi ser en knaldap-

portør hist og pist, men i de store sivbræm-

mer og rørskove er det vigtigt, at hundene 

har lært at markere nedfaldsstedet, så de er 

på en tynd skudt and eller gås lige med det 

samme. Hundene skal også kunne arbejde 

sammen og ikke stjæle vildt fra hinanden, 

og de må ikke vogte for meget over det 

vildt, de har hentet.

  De gamle og erfarne hunde kan være væk 

længe, men pludselig dukker de så op med 

en and eller gås i gabet. Den bliver pænt 

aß everet og hunden venter spændt på næste 

opgave. Har man en rigtig god apportør, 

behøver man ikke være en god skytte for at 

få masser af vildt på tasken.

Værneengene og Tipperne er et fugle-

reservat, der ligger i den sydlige ende af 

Ringkøbing fjord. Et eldorado for fugle af 

alle slags. Området er en vigtig rasteplads 

for fugle på træk både forår og efterår. Den 

store koncentration af ænder og gæs har i 

mange år gjort, at området er et sandt para-

dis for jægere. Her kan man virkelig tale om 

at høste af naturens overskud.

  På Værnengene ligger der 327 små jagthyt-

ter. De første hytter så dagens lys omkring 

1930. Alle hytter er bygget af de materialer, 

man nu havde i overskud den gang. Gamle 

Þ skekasser, en skrottet bus osv. Ikke mange 

havde bil på den tid, så byggematerialer 

måttet transporteres på cykel.

  Nogle af de mindste hytter er kun på nogle 

få m2.

  I 1950 og 10 år frem var der et stort boom 

i hyttebyggeriet, og her blev der opført lidt 

større hytter, nogle helt op til 30 m2 og med 

ß ere rum. Der er ikke vand og strøm i hyt-

terne. Mere information om hytterne Þ nder 

man på: www.vaernhytter.dk

  Værneengene er et stykke kulturarv, som 

heldigvis for lov at blive, også i fremtiden. 

For nogle år siden Þ k alle hytteejere opsagt 

deres lejemål. Men gennem forhandlinger 

og velvilje fra mange sider kom der en ny 

aftale på banen. Så livet på Tipperne kan 

forsætte, også ind i fremtiden.

  Men fredningen betyder, at hytterne er 

totalfredet helt ned i mindste detalje. Alle 

hytter er fotograferet på alle leder og kanter, 

og ejerne af hytterne må ikke ændre det 

mindste på hyttens udseende. Hytterne må 

gerne vedligeholdes, men de skal forblive 

jagthytter.

Vi er på besøg i „Leonhard“ hytte num-

mer 144. Hytten er opkaldt efter ham der i 

sin tid byggede hytten. Denne første morgen 

bød på lidt for ß ot vejr til trækjagt. Det var 

en smule overskyet, en svag østlig vind og 

temperaturer på 10 til 12 grader.

  De jægere, der ikke har siddet ude og ven-

tet i ß ere dage, tager denne morgen ud i god 

tid, inden solen står op. For Johnny, som 

vi var med, betød det, at der var afgang fra 

hytten kl. 04.30. Med gevær, rigeligt med 

patroner, jagtstol, rygsæk og hund var det 

afsted ud i mørket.

  Der må ikke køres ind i området med biler 

før solopgang, så eneste transportmiddel er 

cykler. Når cyklen ikke kan komme læn-

gere, er det på med skridtstøvlerne, gum-

mistøvler rækker ikke, og så på gåben resten 

af vejen. Nogle sidder i skjul ude i de mere 

åbne arealer, og andre gemmer sig i sivene i 

de store våde områder.

  Ænder, gæs, forskellige vadefugle, store 

stæreß okke, skarver, måger osv. trækker 

hele tiden rundt i området. Når luftrummet 

over sivene er tomt, ser man hoveder hist og 

pist, der stikker op, men så snart en ß ok gæs 

eller ænder nærmer sig, forsvinder hove-

derne ned i sivene igen.

  Omkring kl. 9 opgiver de ß este jagten, 

Jernhesten er det foretrukne transportmiddel på Værnet.
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og små grupper kommer ud af sivene og 

begiver sig i retning mod cyklerne. Dem, vi 

så denne morgen, havde dog ikke for meget 

at bære på, men en enkelt and eller to ænder 

var det dog blevet til.

  Da jægerne vender tilbage til cyklerne 

kommer en enkelt bil stille forbi. Det 

viser sig at være et par repræsentanter for 

lodsejerne, som er ude og kontrollere, at alle 

har indløst jagtkort. Disse kontrollanter har 

bemyndigelse til at inddrage jagtkortet, hvis 

indehaveren ikke overholder spillets regler. 

Det kan være skud der afgives på for lange 

hold, anskudte fugle som ikke eftersøges, 

jagt uden hund, at køre i bil ind i området 

osv.

  Overtrædes reglerne, inddrages kortet for 

en måned. Overtrædes reglerne igen, ind-

drages kortet for resten af året. Jægerne for-

tæller selv, at denne ordning gør, at der er en 

stor grad af selvjustits. Et par jægere, som vi 

så, skulle være glade for at kontrollanterne 

først kom nu, for de havde måske ikke helt 

forstået det med skudafstanden.

  Iøvrigt går det beløb, som kommer ind i 

jagtleje, ikke i lodsejernes lommer, pengene 

indbetales til en velgørende fond.

  Største delen af området, ca. 5000 Tønder 

land, er privat ejet. Alle, der har gyldigt 

jagttegn kan købe jagtkort til området. Det 

koster 2000 kr. for en jagtsæson. Men så må 

man også gå på jagt i området hver dag fra 

1/9 til 31/1.

  Det er tilladt at skyde alt, som jagtloven til-

lader, dog kun med hagl. Så er man ikke kun 

til trækjagt efter ænder og gæs, er det også 

et fantastisk område, hvor man frit kan gå på 

de store åbne arealer med sin hund og skyde 

bekkasiner, snepper, harer osv.

Inden vi returnerede til hytte 144, slog vi 

et smut forbi en anden gruppe jægere. De 

havde sat sig ud i sivene søndag eftermid-

dag. De havde tilbragt natten på en presen-

ning og var klar, uden at lave forstyrrelser, 

da skydetiden gik ind.

  Med dem var den enes søn, en knægt på 12 

år. Han havde dagen forinden haft det som 

juleaften og kunne næsten ikke vente på, at 

turen gik ud i sivene.

  Da vi stod og talte med dem, kom en lille 

ß ok krikænder forbi. Det lykkes Johnny at 

få et godt skud til den ene, som faldt ned 

et eller andet sted i det kæmpe sivområde. 

Knægten sendte straks hunden ud for at 

apportere. Det varede ikke længe, inden den 

havde løst opgaven, og Johnny Þ k overrakt 

sin krikand. 

  En ung gut, der synes, der er alt for mange 

år til, han må tage jagttegn, men en kom-

mende jæger som har lært jagten på den helt 

rigtige måde.

  Tilbage i hytte 144 Þ k vi serveret et skønt 

morgenmåltid. Nemlig æggekage med ba-

con og cocktailpølser samt masser af kaffe.

  Det var mørkt, det var koldt og det var 

vådt. Men når der rigtig gang i trækket så 

bliver der rigeligt at lave for en jagthund af 

rette kaliber.

Morgentrækket er slut. Der spejdes efter ænder.

Tid til morgenmad i hytte 144. Et skud, en krikand.

www.fjd.dk


